توسعه میدان و ساخت پاالیشگاه گاز فازهای  15و 16
مهندس مهدی صحرائیان ،مدیرعامل شرکت مهندسی آریا نفت شهاب

هدف از توسعه پاالیشگاه فازهای 15و  16با ظرفیت روزانه

 56میلیون مترمکعب گاز ترش ،تولید روزانه  50میلیون متر
مکعب گازطبیعی(متان) و تزریق به خط انتقال سراسری
گاز 78 ،هزار بشکه میعانات گازي برای ارسال به پاالیشگاه
تولید بنزین یا صادرات 2560 ،تن اتان برای ارسال به

واحدهای اولفین 2000 ،تن پروپان 1250،تن بوتان و 500

تن گوگرد برای صادرات میباشد .اگر چه میتوان جریان

گاز هلیوم را نیز بازیابی نمود ،اما در طرحهای جاری این
موضوع مدنظر نبوده است .در بخش توسعه میدان گاز در

فراساحل این فازها ،احداث دو سکوي تولید هركدام شامل

 11حلقه چاه ،دو رشته خط لوله  32اینچ دریایي انتقال گاز
به طول تقریبي  115كیلومتر ،دو خط لوله  4/5اینچي انتقال

محلول گالیکول به طول تقریبي  115كیلومتر به همراه

تاسیسات جداسازی اولیه آب و ارسالكننده توپک)(Pig

مدنظر بوده است .همچنین در این پاالیشگاه میزان جداسازی  H2Sو در نتیجه كیفیت گاز فروش افزایش یافته است .از سوی دیگر در این پاالیشگاه مشکالت موجود در
فازهای قبلی برطرف شده و بسته طراحی آن به بعنوان مبنا برای طراحی همه فازهای قبلی قرار گرفته است.

همچنین الزم به ذكر است كه علیرغم تاخیر در راهاندازی این پاالیشگاه به واسطه تحریمهای ظالمانه ،ساخت این پاالیشگاه به دالیل متعدد برای ملت بزرگ ایران همراه با
بركات و ارزشهای انکار ناپذیری بوده است .برخی از این بركات و ارزشها عبارتند از:

» مدیریت مهندسی ،طراحی ،تامین كاال -ساخت ،نصب -اجراء و راهاندازی تمام ایرانی

» توانمند شدن و تسلط یافتن شركتهای ایرانی در ساخت مگاپروژهها در حوزه نفت ،گاز و پتروشیمی در بخش مدیریت ،طراحی ،دانشفنی و فناوری
» بازگشت كل مبلغ سرمایهگذاری شده در كمتر از یک سال

» تولید زودهنگام) (Early productionدر زمستان سرد سال  92و جبران كمبود گاز كشور

» افزایش كیفیت گازفروش و فرآوردههای جانبی و همچنین كاهش میزان آالیندهها
» نوآوری در برخی حوزهها ،نظیر راهاندازی بدون واحد سرمایش پروپان

» افزایش توانمندی كارشناسی و مدیریتی در حوزه ریسک با تغییر خوراک پاالیشگاه و همچنین راهاندازی با یک روش با ریسک باال

» جلب اعتماد مدیران مجموعه نفت در توانمندی شركتهای ایرانی در شکستن انحصار شركتهای پیشرفته نظیر سولزر ،زیمنس و ...
» بکارگیری مهندسین نخبه و سازماندهی مجموعهای از مهندسین و كارشناسان نخبه و مجرب

» جلب اعتمادمدیران مجموعه نفت در بخش طراحی و مهندسی و در نتیجه مبنا قرار گرفتن مهندسی این پاالیشگاه برای ساخت پنج پاالیشگاه بعدی

» ارائه بسته دانشفنی و كتاب الکترونیک ساخت پاالیشگاه همزمان با راهاندازی پاالیشگاه برای اولین بار در كشور

» انتشار نشریه تخصصی پاالیشگاه گاز و صنایع باالدستی و پاییندستی آن به منظور افزایش سطح دانشفنی كشور همزمان با ساخت پاالیشگاه
توسعه میدان و ساخت این پاالیشگاه توسط یک كنسرسیوم كام ً
ال ایرانی به رهبری شركت آریا نفت شهاب انجام شده است .حفاری این پروژه توسط شركت حفاری

دانا و ساخت و نصب سکوهای دریایی و لوله اندازی فراساحل توسط شركتهای صف و تاسیسات دریایی انجام پذیرفته است .مدیریت مهندسی پروژه برعهده شركت

پتروتدبیر پارس و طراحی توسط مشاركت سازه و نارگان انجام پذیرفته است .بنابراین میتوان مهندسی ،طراحی و ساخت تمام ایرانی را در این پروژه مشاهده نمود.

به هر حال ،سپاس و ستایش ایزد منان را كه توفیقی بزرگ و متفاوت در جبهه اقتصادی نصیب فرزندان برومند میهن اسالمی نمود .حاصل اعتماد مسئولین محترم نظام

و تالشهای صادقانه چند ساله سربازان تالشگر عرصه جبهه اقتصادی در مجموعه وزارت نفت و كنسرسیوم پیمانکاران ،شركتهای مهندسی ،تامینكاال و پیمانکاران
اجرایی و راهاندازی و همکاران در این شركت به ثمر نشست و انشاءاهلل با افتتاح رسمی پاالیشگاه گاز فازهای 15و 16پارسجنوبی ،افتخاری دیگر در عرصه سازندگی

ایران اسالمی به ثبت خواهد رسید .این پروژه از آذرماه سال  1392مورد بهره برداری اولیه قرار گرفته و با تکمیل و راهاندازی كلیه واحدهای پاالیشگاهی به عنوان نماد

مدیریت و مهندسی تمام ایرانی در توسعه میدان و ساخت پاالیشگاه گاز و كیفیت محصول باالتر نسبت به پاالیشگاههای فازهای قبلی در آستانه افتتاح رسمی توسط

ریاست محترم جمهوری قرار دارد .در اینجا الزم میدانم از همه عوامل اشاره شده كه در به نتیجه رسیدن این طرح عظیم نقش داشتهاند صمیمانه تقدیر و تشکر نمایم.
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رابطه
کارفرما ،کنسرسیوم پیمانکار و بهره بردار

مقادیر مهم
ذخایر گاز و ظرفیت های ایجاد شده تا کنون

کنسرسیوم

A.N.S

ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ آرﯾﺎ ﻧﻔﺖ ﺷﻬﺎب

پیماناکر

ذخیره
گازطبیعی
جهان187/1×1012m3 :
ایران34×1012m3 :
روسیه32/6×1012m3 :
قطر24/5×1012m3 :

ذخیره
میدان مشترک
پارس جنوبی

36×1012m3

ظرفیت فعلی تولید روزانه از میدان
مشترک پارس جنوبی

565×106m3

446×106m3

قطر

ایران

راه اندازی اولیه  :آذرماه 1392

شرکت مجتمع گاز پارسجنوبی

بخش خشکی

بخش فراساحل(سکوی فاز )15
وزن سکو و متعلقات

خاکبرداری

 8,450تن

 4,298,000مترمکعب

 36,740اینچ-قطر

خاکریزی

 973,000مترمکعب

کابل کشی برق

 30کیلومتر

بتن ریزی

 314,000مترمکعب

کابلکشی ابزاردقیق و مخابرات

 45کیلومتر

نصب سازه فلزی

 46,000تن

خط لوله دریایی

 115کیلومتر

تجهیزات نصب شده

 33,500تن

پایپینگ

مقادیر مهم
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پایپینگ

حفاری فراساحل

 2,633,000اینچ-قطر

رنگ آمیزی لوله

 430,000مترمربع

فاز 15

جمع ًا  46,500متر

هیدروتست و فالشینگ

فاز 16

جمع ًا  46,000متر

عایق کاری لوله و تجهیزات

 156,000مترمربع

تعداد کل چاه ها

 22حلقه

کابل کشی برق و ابزاردقیق

 5,720کیلومتر

بیشترین عمق حفاری

 3,150متر

تعداد  I/Oدر DCS & PDCS

 45,000عدد

بیشترین طول حفاری

 5,262متر

مساحت تجهیز کارگاه

 137هکتار

بهترین رکورد حفاری

 497متر در  24ساعت

ارزش های مهم کسب شده توسط
شرکت آریانفت شهاب

بلندترین سازه 102 :متر
سنگینترین سازه 421 :تن

18001, 14001,
9001, 29001, 27001,
50001, 21500

Practice in Early
Production

اخذ مدرک ICB
توسط کارکنان

مدیریت
دانشفنی

جایزه ملی
مدیریت مالی ایران

نیروی انسانی در پیک کار

Spec.: 3ppm
Result: 0.5ppm
Sulfur recovery : 99.5%

تندیس سیمین
جایزه ملی پروژه برتر ایران

تاسیسات ایمن ،باکیفیت و
دوستدار محیط زیست

تقدیرنامه
مدیریت دانش

 7,369پکیج

 9400نفر

درآمد سالیانه :
 6/5میلیارد دالر

اخذ مدرک PMP
توسط کارکنان
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متان

A.N.S

50×106m3 :ظرفیت تولید روزانه

H2S: 0.5ppm, CO2: 0.8%

ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ آرﯾﺎ ﻧﻔﺖ ﺷﻬﺎب

to IGAT 7

Phase 15, Wet & Sour
Sea pipeline (H2S: 0.69%)
115km, 32" Natural gas
115km, 4" MEG piggy back

در یک نگاه16 و15 فازهای

گوگرد
ظرفیت تولید روزانه 500 :تن

Sulfur Recovery: 99.5%

پروپان
اتان

ظرفیت تولید روزانه 2000 :تن

بوتان
ظرفیت تولید روزانه 1250 :تن

Total Sulfur: 10ppm

Total Sulfur: 10ppm

ظرفیت تولید روزانه 2560 :تن

CO2: 50ppm

آب

گیر

میعانات گازی
ظرفیت تولید روزانه78000bbl :

SBM

PGFK, Paradise jackup
SPD 16
ظرفیت تولید گازترش:

1000MMscf/d

SPD 16
ظرفیت تولید گازترش:

1000MMscf/d

SuperRig jackup
)(Drilling in other phase
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 1شرح فرایند
در پاالیشگاه فازهای  15و  16گازترش پس از
خروج از چاه و تفکیک اولیه در سکوهای فراساحل
به تاسیسات دریافت(واحد  )100پاالیشگاه ارسال
می گردد و پس از جداسازی آب ،گالیکول و
میعانات گازی از جریان گاز ،میعانات برای تثبیت به
واحد  103و آب-گالیکول برای تفکیک به واحد
 102ارسال می گردند .جریان اصلی که از متان ،اتان،
پروپان و بوتان به همراه مقدار کمی ترکیبات سنگین تر
از بوتان ،آب محلول ،گازاسیدی و برخی ناخالصی های
دیگر تشکیل شده است ،برای تصفیه وارد واحد 101
می شود .در این واحد ،شیرین سازی گاز با استفاده از
آمین] [MDEAانجام می شود واحد اشاره شده تحت
الیسنس  Prosernatطراحی شده است.
جریان گاز پس از شیرین سازی برای جداسازی
آب محلول وارد واحد  104می شود .این واحد در
پاالیشگاه فازهای  15و  16بر مبنای جداسازی به وسیله
غربال مولکولی طراحی شده است .سپس جریان
گاز برای بازیابی اتان و جداسازی متان از ترکیبات
سنگین تر از اتان وارد واحد  105می شود .در این واحد

شکل  :1نصب تجهیزات فرایندی

بر اساس نقطه جوش ترکیبات از یکدیگر جدا میشوند .سپس جریان گاز متان برای فشردهسازی و ارسال به ،IGAT
به واحد  106ارسال می گردد .از سوی دیگر جریان اتان برای تصفیه به واحد  116ارسال می گردد .تصفیه اتان با
استفاده از آمین انجام می شود .جریان های پروپان و بوتان از واحد  107به صورت جداگانه به واحدهای  114و
 115ارسال می شوند تا پس از تصفیه برای فروش به واحدهای  147و  148پاالیشگاه ارسال گردند .شیرین سازی
فاز مایع بر مبنای الیسنس  Axenseانجام می شود .در پاالیشگاه جاری بازیابی گوگرد از گازهای اسیدی در

شکل  :2شماتیک واحدهای فرایندی پاالیشگاه فازهای  15و  16پارس جنوبی
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واحد  108انجام می شود .این واحد کالوس بر اساس
فناوری و الیسنس شرکت  Lurgiساخته شده است.
در این پاالیشگاه واحد  110به عنوان واحد جایگزین
واحد  103طراحی شده است .به صورت کلی در
پاالیشگاه های پارس جنوبی واحدهای یوتیلیتی وظیفه
تامین آب ،آب خنک کننده ،بخار ،نیتروژن ،هوای
فشرده و برق را برعهده دارند و واحدهای جانبی نیز
وظیفه دفع پسماند و پسآب ،ذخیره سازی موادشیمیایی،
فلرینگ و  ...را برعهده دارند .عالوه بر آن واحد 111
وظیفه سردسازی پروپان و واحد  113وظیفه احیاء
کاستیک را برعهده دارد .همچنین اطالعات بیشتر در
مورد واحدهای پاالیشگاه گاز را می توانید در کتاب
الکترونیک مالحظه نمایید.
 2شرح ساخت
پس از ابالغ قرارداد به کنسرسیوم پیمانکار،
بخش برنامه ریزی وکنترل پروژه فعالیت خود را آغاز
می کند .در ابتدای کار مطالعه برای انتخاب راهبرد
مناسب قرارداد آغاز شده و همچنین برای شروع
طراحی پروژه و تقسیم کار میان اعضاء کنسرسیوم
نیز برنامه ریزی انجام می شود .از سوی دیگر ساختار
سازمانی پروژه تهیه و متناسب با آن نیروی انسانی
مورد نیاز جذب و شرح شغل ها نیز تهیه می گردد .با
تولید مدارک ابتدایی طراحی مربوط به آماده سازی
سایت ،عملیات نقشه برداری ،خاکبرداری ،خاکریزی
و همزمان با آن سفارش خرید تجهیزات با دوره
ساخت طوالنی آغاز می شود .به تدریج با تکمیل تر
شدن مدارک طراحی بخش های تامین کاال و اجراء
فعال تر شده و بخش راه اندازی پروژه نیز کم کم وارد
میدان می شود .در این مرحله از کار بخش های کنترل
کیفیت ،بازرسی و  HSEنیز در کنار کنترل پروژه به
امور نظارتی می پردازند .در ساخت یک پاالیشگاه
گاز در روزهای اوج کار تعداد پرسنل شاغل در
کارگاه خشکی ،فراساحل و بخش های مهندسی و
تامین کاال به بیش از  10,000نفر بالغ می گردند.
با ورود کاالها و تجهیزات به انبار کارگاه به تدریج
عملیات نصب ،آزمایش ،تمیزکاری ،پیش راه اندازی
و راه اندازی زیرسیستم ها و سیستم ها مراحلی است که
به تدریج انجام شده و پاالیشگاه را به سمت راه اندازی
نهایی و آماده شدن آن برای تولید به پیش می برد.
به هرحال نباید فراموش کرد که یک پاالیشگاه گاز از
تعداد بسیار زیادی قطعات مکانیکی ،برقی ،حلقه های
کنترلی و ...ساخته شده است و هماهنگ کردن ،تنظیم
و استفاده یکپارچه از این مجموعه نیازمند برنامه ریزی
و وجود یک گروه مهندسی باتجربه و دارای دانش فنی
می باشد که از ابتدا تا راه اندازی و تحویل پروژه ناظر
انجام پروژه باشند.

شکل  :3نصب سکو فاز 16

شکل  :4راه اندازی واحد امالح زدایی(یک واحد یوتیلیتی)

شکل  :5نمایی از دوره راه اندازی پاالیشگاه گاز فازهای  15و 16
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